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Het politiecollege van de politiezone “Pajottenland” (5405) bestaande uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, 
Herne, Lennik en Pepingen nodigt de leden van de politieraad uit tot de eedaflegging en de onmiddellijk 
daaropvolgende eerste vergadering van de politieraad op vrijdag 1 februari 2013 om 14u00 in de raadzaal van het 
gemeentehuis van 1570 Galmaarden, Marktplein 17.  
 
 
 

AGENDA 
 
 

Openbare zitting  
 
1. Aanstelling van de voorzitter van de Politieraad - Kennisname 
2. Aanstelling van de verkozen leden van de Politieraad - Onderzoek der geloofsbrieven – Nazicht en 

geldigverklaring - Besluit 
3. Eedaflegging en aanstelling van de verkozen leden van de politieraad – Besluit 
4. Huishoudelijk reglement van de Politieraad - Goedkeuring 
5. Vaststelling van de deontologische code van de Politieraad - Goedkeuring 
6. Politieraad - Vastleggen presentiegelden - Goedkeuring  
7. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden door het SSGPI - 

Schrijven Federale Politie dd. 18/12/2012 met als kenmerk SSGPI-RIO-2012/2978 - Goedkeuring 
8. Verlenen van delegatie, voor een periode van 01/02/2013 tot 31/12/2018 aan het politiecollege om binnen 

de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst en tot een maximum van 22.000,00 € werken, 
leveringen en diensten te gunnen - Goedkeuring 

9. Verlenen van delegatie, voor een periode van 01/02/2013 tot 31/12/2018 aan het politiecollege van alle 
opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvoor kredieten werden 
ingeschreven in de buitengewone begroting en waarvan de kostprijs € 5.500,00 (exclusief BTW) niet 
overschrijdt – Goedkeuring 

10. Financiën - Begrotingscommissie - Aanduiden van de leden van het Politiecollege - Goedkeuring 
11. Basisoverlegcomité POL 24 - samenstelling van het Basis Overleg Comité (BOC) en samenstelling van het 

Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats (CPBW) - Aanduiden van de vertegenwoordigers 
van de overheid - Kennisname 

12. Notulen politieraad dd. 26/11/2012 - Goedkeuring 



13. Financiën - Begroting 2012 - Begrotingswijziging nr. 3 en nr. 4 - Gewestelijk toezicht - Besluit 
goedkeuring dd. 10/12/2012 van de heer Gouverneur - Schrijven Vlaamse Overheid - Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur dd. 10/12/2012 onder kenmerk DBS 2012-12564 – Kennisname 

14. Financiën - Begroting 2012 – Begrotingswijziging 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd. 18/12/2012 van de heer 
Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken 
dd. 19/12/2012 onder kenmerk toezicht/693/1427 - Kennisname 

15. Financiën - Begroting 2013 - Gewestelijk toezicht - Besluit goedkeuring dd. 19/12/2012 van de heer 
Gouverneur - Schrijven Vlaamse Overheid - Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd. 19/12/2012 onder 
kenmerk DBS 2012-12565 – Kennisname 

16. Financiën – Begroting 2013 – Schrijven provincie Vlaams-Brabant – Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 
08/01/2013 onder kenmerk DBS 2013/161 – Klacht tegen de begroting 2013 van de politiezone 
Pajottenland – Standpunt Politiecollege - Kennisname 

17. Begroting 2013 – Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene 
Zaken dd. 10/01/2013 onder kenmerk toezicht/692/19 – Kennisname 

18. Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 
niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2013/01- Goedkeuring 

19. Begroting 2013 - Buitengewone dienst - Aankoop van één interventievoertuig - Vaststellen technische 
bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het raamcontract van de Federale Politie - 
Goedkeuring (onder voorbehoud) 

20. Begroting 2013 - Buitengewone dienst - Aankoop van één anoniem voertuig - Vaststellen technische 
bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het raamcontract van de Federale Politie – 
Goedkeuring (onder voorbehoud) 

21. Begroting 2013 - Buitengewone dienst - Aankoop van 12 standaard ISLP werkstations binnen het 
raamcontract van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR-CMS - Vaststellen technische 
bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring (onder voorbehoud) 

22. Levering van brandstoffen voor de voertuigen - Regio Herne-Bever-Galmaarden - Vaststellen elementen tot 
prijsvraag, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring  

23. Mededelingen 
 1. Mededelingen door de Voorzitter 
 2. Mededelingen door de Korpschef 

24. Varia 
 
Besloten zitting  
 
 
 
Namens het Politiecollege 
 
 
K. Reygaerts    M. Hellinckx    M. Doomst 
Secretaris    Korpschef    Voorzitter 


